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דו"ח משיחת הקיבוץ בתאריך – 3/8/06
יו"ר האסיפה :סוזי רגב
צילם ושידר :מאיר יצחק
מס' החברים המשתתפים באסיפה20 :
סדר היום של האסיפה
 (1הצגת סיכום פעילויות הקהילה והמשק במחצית הראשונה של 2006
 (2הצגת תיקי ואיתי בקר כמועמדים לחברות ביד מרדכי
 (3פנייתו של אברי דביר לאישור יציאה לשנת חופש

דו"ח מישיבת המזכירות מה4/8/06-
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק,אופיר לבנה ,שמעון
כורם,יעקב מורדיש ,ורד ענבר,רעיה פסי ,יריב קלרמן,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :שטח דירה לבונה בית ביד מרדכי שאינו חבר (2 .איריס ויס – וויתור על
מועמדות (3 .רכישת מבני 'נוה משק' (4 .לימור סטולר – קבלה למועמדות (5 .שינויים בענף המזון
 (1שטח דירה לבונה בית ביד מרדכי שאינו חבר -יוסי ש .הביא בפני המזכירות הצעה פרטית על
פיה לא תוטל על מי שבונה ביתו ביד מרדכי ואינו חבר קיבוץ מגבלת גודל שטח הדירה שהיטלנו על
עצמנו בספטמבר  , 2004כזכור –  120מ .2ההצעה אומרת ששטח הדירה יקבע על פי חוקי המדינה
) נכון להיום,עד כמה שידוע 160 ,מ 2בישוב כפרי ( .במזכירות התפתח דיון בנושא בו עלו בין השאר –
• הצורך בגודל דירה אחיד לחברים ותושבים
• הצורך לא להרחיב את מימדי הבתים כדי לא להגדיל את שטח הבטונים ע"ח השטחים הירוקים
• הצורך לקבוע נהלי קליטת תושבים לישוב בצורה מסודרת שתכלול התיחסות ,לא רק לגודל הדירה
אלא גם לנוהלי קליטתם ולהתאמת הבניה לתכנית האב החברתית-פיזית וכד'.
כיוון שמדובר בהצעה פרטית הודיע יוסי שישקול את שנאמר בדיון ויקבל החלטה איך לקדם הצעתו.
 (2איריס ויס – וויתור על מועמדות -איריס הודיעה למזכירות שוויתרה על מועמדותה לחברות
ביד מרדכי .על פי התקנון יכול מועמד לוותר בכל עת על מועמדותו כשמשך המועמדות המירבי הוא
שנתיים ימים  -וכזהו המצב עם איריס.המזכירות רשמה לפניה את ההודעה ולכן  ,מה  1/8/06איריס היא
תושבת ביד מרדכי וחלים עליה הסדרי התושבות .המזכירות קבעה גם שתקופת התושבות תארך עד חצי
שנה ובתום התקופה ,אם תבקש איריס להמשיך ולחיות ביד מרדכי תחזור שאלת מעמדה לדיון
במזכירות.
 (3רכישת מבני 'נוה משק' -יריב הביא לאישור המזכירות הצעה על פיה ירכוש הקיבוץ מחברת 'עמידר'
את מבני 'נוה משק' וכך תחסכנה עלויות שכר דירה חודשי קבוע שהקבוץ חייב לחברת 'עמידר' עד 'קץ
הדורות' .רכישת הבתים,על פי הסדר אליו הגיעה התנועה עם חברת 'עמידר' ,משמעותה הוצאה חד-פעמית
של כסף שאחריה ,בתום חמש עד שמונה שנים,יהפכו הבתים לרכוש הקיבוץ וההוצאה החודשית של למעלה
מ  6000ש"ח תפסק.לאחר הסברים נוספים של שמעון ודיון קצר אישרה המזכירות את ההסדר .מאירי שהיה
אמור לקחת חלק בדיון גויס למילואים ,נמצא בצפון ונבצר ממנו להשתתף.

 (4לימור סטולר – קבלה למועמדות -לימור הציגה מועמדותה לחברות ביד מרדכי .לימור כבר
עשתה המבחנים במחלקת הקליטה בתנועה הקיבוצית .לפני ההצבעה בקלפי תציג לימור את בקשתה
להתקבל למועמדות בשיחת הקיבוץ .המזכירות ממליצה לקיבוץ לאשר את קבלתה למועמדות.

 (5שינויים בענף המזון-
שפרה ש .והמלווה המקצועי שלה שי הציגו בפני חברי המזכירות את תוכנית החיבור של המרכול אל
המטבח במקום שבו נמצאת הרמפה היום ,התוכנית בעלות של כ –  120000ש"ח אמורה להחזיר את
עצמה בתוך פחות משנתיים ) צימצום כוח אדם  ,רכש משותף  ,צמצום בהוצאות אנרגיה ,יצירת
אפשרות למכירת מזון מבושל במרכול ושליטה על ניהול המלאי במטבח .המזכירות מברכת את ענף
המזון על קידום המהלך.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות
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דיווח מצוות האינטרנט
על חידושים שדרוגים,שיפורים ושכלולים...
לחברים שלום רב !!!
בתקופה האחרונה זיהינו גידול רב ומשמעותי בשימוש ובנפח התעבורה של האינטרנט ביד מרדכי.
עקב כך  ,הגדלנו בחודש שעבר את פס הרוחב היוצא \ ניכנס לקיבוץ מ 4 -מגה ל 6 -מגה בשני הכיוונים
 UPLOADו .DOWNLOAD -אנו מקווים ששיפור זה מהווה מענה לעתיד הקרוב.
ובנוסף -בקיבוץ יש עדיין עשרות מנויי -DSLלייט ומספר קטן של מנויים המשתמשים במודם מהדור הראשון,
הגולשים באיטיות וחסרים תמיכה בפורמטים ופרוטוקולים למיניהם ,ולכן נתקלים בבעיות מסוימות בזמן
הגלישה אשר פוגמות בטיב השרותים הניתנים להם .הציוד קיים מעל ל 6-שנים והוא נחשב מיושן.
כמו כן ישנם כמה שרתי  ADSLשגם הם לא מספקים את כל השרותים ברמה הרצויה.
לכן ,הגענו למסקנה שנחוץ לפתור את הבעיות הנ"ל .
הכוונה היא לשדרג את שרתי ה-DSL -לייט וה ADSL -לשרתי פגאסוס של חברת "רומת" .
הציוד החדש יאפשר גלישה מהירה יותר ,שיחות וידאו וניהול רשתות נכון .
המטרה היא להקטין את מספר הנפילות והתקלות ולהגדיל את נפח התעבורה ברשת.
ברצוננו לבצע שדרוג מדורג אך מהיר כדי ליצור אחידות בציוד והקטנת מספר התקלות.
תחילה יטופלו מנויים עסקיים  ,בתי ספר וענפים ,עם תעבורה גבוהה ולאחריהם מנויי  DSL-ADSLומודם.
המשתמשים החדשים )חברי קיבוץ( יידרשו לתוספת תשלום של  ,₪ 10כפי שמקובל אצלנו לכל המשתמשים
ב.ADSL -
עם השדרוג הזה כל הלקוחות בקיבוץ יהיו מחוברים באופן אחיד.
לצורך השדרוג על כל בעלי המחשבים המדוברים )-DSLלייט ומודם( לדאוג לתקינות המחשב ולוודא שקיימת
יציאת  USBאחת פנויה ותקינה.
אנו מצדנו נשתדל לבצע את השדרוג כמה שיותר מהר כדי לצמצם את אי הנוחות הכרוכה בכך.
בכל שאלה ,תקלה או בעיה ניתן ל לפנות לאחד מחברי צוות האינטרנט  :גי ,יואל ואלון.
בברכה צוות אינטרנט :יואל שטיין גי ארדנינג אלון דגן

בריכת שחיה – שימו לב
לאחרונה רבו המקרים בהם נכנסו לבריכה ילדים ,בני נוער וצעירים שלא בשעות הפעילות .עקב הסכנה הכרוכה
בשימוש בבריכה ללא נוכחות מציל אנו מזכירים לכל החברים והתושבים כי :הבריכה סגורה ונעולה

בשעות בהן היא אינה פעילה .כל כניסה למתחם הבריכה שלא בשעות הפעילות אסורה
בהחלט.

יישר כוח
במהלך ימי הלחימה בגבול הצפון נתרמו ,בסיועו הרב של יאיר שוורץ ,כ 180 -חבילות שי של מכוורת יד
מרדכי עלית לטובת תושבי הצפון .את המבצע יזמו פז ונעמה רייזל ועידו נבון ,שגם נסעו צפונה וחילקו את השי
לתושבי נהריה ששהו במקלטים .יישר כוח על היוזמה ועל הביצוע!
יישר כוח גם לקוצי! שנענה לפנית אגף המשימות של התנועה הקיבוצית והתנדב לעבוד מספר שעות ברפת
קיבוץ עמיר.

תודה
משפחת מרציאנו ממעלות מבקשת להודות מקרב לב לכל החברים על האירוח החם והלבבי לו זכו במהלך
שהותם כאן ,עת הופגז הצפון בתקופת המלחמה .המשפחה התרגשה מאד מההיענות הקיבוץ שאיפשר לה
להתארח ביד מרדכי וביקשה למסור שביתה יהיה פתוח תמיד לרווחה לכל חברי הקיבוץ.
הדף אינו מוכן עדיין לפרסום  -אופיר

